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    الخالصة
له باٌع في علم الحديث ، وكان من نحاة  القرن الّتاسع محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد(يعّد العينّي )

؛ ليكوَن مدخاًل لدراسة أشمل عن منهج حوّي من خالل شرحه لسنن أبي داود،وقد اخترُت جْزًءا من الدرس النّ الّتاريخو 
موازنة مع كتابه ال سيما في مجال الّنحو والّصرف الرجل في شرحه لألحاديث النبوية الواردة في سنن أبي داود،

 .)عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 
ُت ، وقاد َأخا وّياة والصارفّية والل اة والقاراءاتب شارح سانن أباي داوَد علاى ك يارا مان القلاايا النحوقد اشتمل كتاا

العيناااّي مااان يراء  ااا ين   ، ورجعاااُت  لاااى ُأّمااااتل الكتاااب الّنحوّياااة فاااي تو يااا  ماااا  كااار جااازًءا مااان يراء سااايبويه وا خ ااا 
 ؛و لك أّن الكتاَب يحتاُج  لى تو ي      اآلراء وغير ا .الّرجلين

 العيني ، شرح سنن أبي داود ، منهج العيني ، يراء سيبويه وا خ  الكلمات المفتاحية : 
Abstract:  

Dadr El-Deen Al-Ayni (Mahmoud Bin Ahmed Bin Mousa Bin Ahmad) is a famous 

linguist in the 9
th

 century. He was also interested in Prophet's sayings and history. This 

study docuses on his syntactic research as he, himself, has illustrated that in a book 

entitled "Sunnan Abu Wawud". Al-Ayni's Methodology in the interpretation of 

Mohammad's sayings will be studied intensively in an attempt to reveal his idiosyncracies 

in syntax and morphology as stated in a book entitled "Omdat Al-Qari' Fi SharhiSahih 

Al-Bukhari". 

SunnanAbi includes many linguistic, syntactic and morphological, issues, in 

addition to different readings of different linguistic topics. In fact, I relied on views by 

Seibaweih and Al-Akhfash, as well as some refernces in syntax to tackle Al-Ayni's views 

concerning these two figures. 

 المقدمة :
، وجاء الحديث  أنزل اهلُل القريَن الكريَم بلسانا عربيٍّ مبينا ،وقد قامْت علوٌم مختل ٌة على خدمةل   ا الّدينل

ا ويوّلحوا الحديث ليشرحو  ؛وقد تساب  علماُء     ا مةل ..،، ويخصص ما ُعمم .لح ما ُأبهم من القرينالشريُف؛ ليو 
، وأحد ين الكريم والحديث النبوي الشريف.... وانصهرْت العلوم كافة في خدمة القر ةوغريب ةولعي  ،ةالّشريف، صحيح

، ال ي شرح كتاب صحيح البخاري ( ا855عيني )ت  ؤالء العلماء ال ين قاموا بخدمة الحديث الشريف  و محمود ال
، وله أيًلا كتاٌب  شرح فيه سنن أبي داود، وقد اختار ري ال ي عملت عليه دراسات وأبحاثفي كتابه عمدة القا

، وحصر الباحث جهد  في   ين في مجالي علم النحو وعلم الداللةوال سيما  ،احث جزًءا من علوم الل ة العربيةالب
؛ لتناول منهج ين لدراسة   ا الكتاب بصورة أشمل؛ لي سح المجال أمام اآلخر عند كل من سيبويه وا خ   ْلَمينالعل 

 العيني في الدرس النحوي في كتابه شرح سنن أبي داود ..... 
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 ِمْن آراء سيبويه واألخفش  في شرح ُسنن  أبي داود للعيني
اصةا في شرح ، وبخن له الباع الطويل في شرح الحديثد كا، وقحويعدُّ العينّي عمدة في الحديث والتاريخ والن

ّيًة  لى جانب الدراسات عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" ال ي ُك رْت دراسُته دراسَة نحو :"البخاري في كتابه
أ ميًة عن شرح  ال يقلُّ ، فوجدُت أّن من مؤل اته شرح سنن أبي داود ال ي علني َأتتبُع  كتَب   ا الَعاللم، مّما جالحدي ية
، فوجدُت فيه يراَء نحويًة في مجال الجملة تي يتمتع فيها كتاب صحيح البخاري،على الّرغم من  المكانة الالبخاريّ 

 لل الل ة والّنحو في   ا الّشرح، ولّما كان ، وكما وجدُت أعالًما  ....لحرف  لى جانب الل ة والصرفوالكلمة وا
، ونظًرا لما تقتليه طبيعة نشر لنحوي والداللي والّصرفي والصوتيبة في المستوى ا، والمسائل متشعالّشرح طويالً 

ال ي يعد أحد مصادر خ   في كتاب شرح سنن أبي داود "البحث ي رُت أْن يخَ  جزئيًة منه  ي:" من يراء سيبويه وا 
 علوم الحديث . 

ر  العينّي من ، وسأقوم بعرض ما  كبال مدافعحو بال منازعا وشيخا  و ما َعلما النّ  ،واخترُت سيبويه وا خ  
، وسأقتصر   العيني وما قاله   ان الَعلمان؛  وازن بين ما  كر ،  م أرجُع  لى مظاّن كتب النحويراء   ين العلمين

، سأسب  بتعريف موجز عن العيني احة، وقبل عرض يراء   ين الرجلينعلى يراء   ين عندما ي كر ما العيني صر 
 شرح سنن أبي داود " .وكتابه " 

 المبحث األول
 م(1451 -1361هـ = 855 - 762بدر الدين العينّي )

 و محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محّمد، بدر الدين العينّى الحن ّي: مؤرٌخ، عاّلمة، من كبارا 
 لمحّد ين.

ينتاب ومولد أصُله من حلب، ليها نسبته(1)في عل  دمش  والقدس.أقام مدة في حلب ومصر و (،)وا 
سبة وقلاء الحن ّية ونظر الّسجون، وتقّرب من الم    لك المؤيد حتى ُعّد من أخّصائه. كاَن ك ير وولي في القا رة الحل

)عمدة القاري في شرح البخاري( أحد عشر وال قه والتاريخ والّنحو والّصرف، منها:، له مؤل اٌت في الحديث الّتصنيف
في شرح رجال معاني اآل ار( مجلدان، في مصطلح الحديث ورجاله، و)العلم الهيب )م اني ا خيار في مجلًدا، و

)عقد الجمان في تاريخ أ ل و (لمنتخبة من ال تاوى الظاهارياااة)المسائل البدرية االكلم الطيب( البن تيمية،
سائل ال ئة في شرح العوامل و  خ(،الص رى( )الشوا د ، فرائد ال وائد )مقاصد الّنحوية) الشوا د الكبرى(الزمان(....ال

 .(2)وسائل التعريف في مسائل التصريف، والسيف المهند في سيرة الملك المؤيد...  ،المئة

                                                 
او عينااات او غااازي عنتااب كمااا يسااميها االتااراك،  ااي عاصاامة محافظااة غااازي عنتاااب فااي جنااوب تركيااا حاليااًا عاادد سااكانها  مدينااة عنتاااب (1)

كاام شااماال عاان حلبكاناات المدينااة تعاارف لاادى العاارب والسااالجقة والع مااانيين  96نساامة تعتباار سااادس اكباار مدينااة فااي تركيااا، وتبعااد  853.513
فأصاابحت غااازي عنتاااب.  ااي ماان االقاااليم  1921فبراياارش شااباط  8كلمااة غااازي الساام المدينااة يااوم  باساام عنتاااب لكاان البرلمااان التركااي الاااف

باين تركياا مان جهاة وفرنساا مان جهاة اخارى. )موقاع ويكيباديا(، ينظار  1920السورية الشمالية التي لمت الى تركيا بموجب معا دة انقرة عام 
 .  228ش3خطط الشام 

(، نظاام العقيااان 288. 207ش7(، شاا رات الاا  ب )294.295ش 2(، الباادر الطااالع )135. 131ش10) ينظاار ترجمتااه فااي : اللااوء الالمااع (2)
 (.  163ش7(، ا عالم )150ش12(، معجم المؤل ين )270ش1(، حسن المحلرة )275.276ش2(، ب ية الوعاة )175. 174)
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، ي جميع العلوم المعروفة في زمانهويمكن القوُل  ّن البدر العيني ترَك " رصيًدا لخًما من المصّن ات ف    
، وقد أ نى عليه (1)"ته  ال أْن يكوَن الحافظ ابن حجر رة مصّن احّتى قيل:  ّنه ال يقاربه واحٌد من أ ل عصر  في ك

  ا( :859علماء عصر  وشعراؤ  ،منهم الشمس محمد بن الحسن الّنواجي ) ت 
ي اْلُقَلاة َمناقلبًا ... يقصر َعْنَها منطقي وبياني  " لقد ُحزَت َيا َقالل

 .(2)ْحُموًدا بلُكل للَسان "َوَأْ نى َعَلْيك النَّاس َشرقًا وم ربًا ... َفاَل زلت مَ 
 حافظً  وغير ا، والعربية ، عارًفا بالتصريف:"))كان  مامًا عالمًا عاّلمةوقد لّخص الّسخاوي عن علم العينّي بقوله       

 (3)"لكتابة ، ال َيَملُّ من المطالعة واومشارًكا في ال نون الستعمالها، ك يًرا والل ة، لتاريخا
 سنن أبي داود  

 ، ُمحاااداث البصااارة.اَ زدي السجساااتاني  ساااحا  بااان بشااايرؤل اااه:  اااو ابماااام أباااو داود ساااليمان بااان ا شاااعث بااان  م     
  ا(.275ُوللد سنة ا نتين ومئتين، ورحَل، وجمع، وصّنف، وبرع في   ا الّشأن، وكانت وفاته سنة )   

ل كاان فقيهًاا بارًعاا، ال ُيلاارُعه فاي لم يكانل ابمااُم أباو داود ساليمان بان ا شاعث الّسجساتاني محادا ا فحساب، با
 لااك أحااٌد ماان أصااحابل الكتااب الّسااتة سااوى البخااارّي، وقااد جمااَع فااي سااننه أغلااب ا حاديااث التااي َيسااتدل بهااا ال قهاااُء، 
وبا حرى أحاديث ا حكام، وأشار  لى فوائد فقهية جّمة، حّتى صار ما دّوناه فاي ساننه مرجًعاا لكاّل فقياه ومحاّدث، وقاد 

منهجاه وطريقتاه فاي تصانيف "الّسانن" فاي رساالته  لاى أ ال مكاة وغيار م فاي وصاف ساننه، وقاد احتاوى كتاُباه أباَن عن 
 .(4)على أحاديَث جمع فيها بين الّصحيح والّلعيف

 شروح سنن أبي داود :   
مامهم بصحيحي البخاري ومسلم، وكتب الّسنن ا خرى، وقد ا تم العلماُء بشرح سنن أبي داود على غرار ا ت

 وتعد مكانة ،شرح سنن أبي داودوالموسوم با " ،شرًحا وحاشية، منها شرح العيني ، فوجد خمسة عشرتتبَع الباحُث    
روح التي تنوعت فيها العلوم الل وية من نحو وصرف ول ة ... خالًفا من بين الشروح ا خرى أنه من الش  ا الشرح 

لى النسخة التي حققها أبو ، وسوف أعتمُد عمولوع الدراسةالباحث   ا الشرح  ل ا اختار . (5)للشروح ا خرى
، وجعل المحق  الكريم الجزء الّسابع لل هارس العامة المصري، و و مكون من سبعة أجزاء ،خالد بن  برا يمالمن ر

 .(6)م1999،الطبعة ا ولى ا،نشر مكتبة الرشد ا الرياضلكتابل

                                                 
. 185ص )ز.ي(، ومقدماة نخاب االفكاار للعيناي: مقدمة السيف المهند ص )ز( ينظر مؤل اات اخارى للعيناي مطبوعاة ومخطوطاة ، ن ساه  (1)

193  . 
 .  17السيوطي، نظم العقيان : (2)
 . 133ش10اللوء الالمع:  (3)
ال ارياد ان ا كاار مانهج ابااي داود فاي ترتيااب االحادياث وبيااان درجتهاا، فهاا ا   ال ال اان الا ين لهاام بااع فيااه. وسانن ابااي داود مطباوع محقاا ،  (4)

 د كامل بللي ) مؤسسة الرسالة(. حققه شعيب االرنؤوط، ومحم
ومن ال ين ساروا على منهج العيني في شرح احاديث ابي داود  او السايوطي فاي كتاباه ) مرقااة الصاعود الاى سانن اباي داود( بعناياة محماد  (5)

 . 36، 35، 33ش1مجلدات(، ينظر مرقاة الصعود  3م )2012، 1شايب شريف، دار ابن حزم، بيروت، ط
، وساازكين فااي " تااأريخ التااراث العربااي" 65ش3(، وبروكلمااان فااي" تاااريخ االدب العربااي" 1004ش2ي ااة فااي " كشااف الظنااون" ) كاار حاااجي خل (6)
 .  26ش1نحو  ال ين عماًل على سنن أبي داود، ينظر شرح سنن أبي داود  124ش4
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ا د تحتاُج  لى تخريج ، والشو من علوم العربية تحتاج  لى تو ي  وقد وجد الباحث أّن المسائل النحوية وغير ا  
 و  ا بحد  اته يحتاج  لى رسالة علمّية للقيام به ا العمل .  ،من مظاّنها

 المسائل النحوية في سنن أبي داود للعيني
برى دليٌل والٌح ، وَلعّل كتاب الشوا د الكفي الّنحو العربيّ ال َيخ ى على الباحث النحوي ما للعيني من أ را 

، لعّل رجل من جوانب شتى، وقد تناولت الدراسات الّنحوية   ا العه، وطول باعه في الدرس الّنحويعلى سعة اّطال
. و"الدراسات النحوية في عمدة (1)"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"العيني ومنهجه النحوي في كتابه  " البدرأ مها:

 (3)الّنحوّي بالحديث النبوي عند ابمام بدر الدين العيني في لوء كتابه عمدة القاري"، و"االحتجاج (2)القاري للعيني" 
، وله ا تعد ام بها العينّي على الّنحو فحسُب، بل  ناك الل ة والصرف وا صواتوال تقتصُر شروُح الحديث التي ق
 الكتب المتعلقة بالحديث النبوّي .، وال سيما للدراسة والبحث في علوم العربية كتبه في   ا المجال أرًلا خصبة

ولّما وجدُت     الدراساتل لم تشْر  لى شرح سنن أبي داود للعينّي،اخترُت َأْن يكوَن بح ي في بعض ما تناوله 
 " .  من آراء سيبويه واألخفش في سنن أبي داودالعينّي في شرحه في الدرس الّنحوي  ،و و "

، كتاب"، وا خ    و تلمي  سيبويهه  َمام النحاة من خالل كتابه " الوسبب اختياري له ين العلمين أّن سيبوي
ْن كاَن ا خ ُ  أسَن من   " معاني القرين" .وبَث يراء سيبويه من خالل كتابه ،سيبويه، و و من نشر كتاب سيبويهوا 

ال كتب النحو ، والّرجوع  لىمهم خ   في شرح سنن أبي داود للعينيوسيقوم الباحث  بتتبع يراء سيبويه وا 
ن     الكتب شرح الكتاب للسيرافي، والتعليقة على كتاب ، ومسّيما كتب   ين الرجلين بخاصة، وكتب النحو بعامة

لتسهيل ، واشروحه، وأل ية ابن مالك وشروحها، وكتاب الجمل للزجاجي و سيبويه، وكتاب الم صل  للزمخشري وشروحه
 ...... سنن وما ورد في     الكتب وغير امخال ة من ورد في شرح ال...  عرض مدى موافقة أو البن مالك وشروحه

ومن خالل اّطالعي على شرح سنن أبي داود بشكل عام رأيُت يراء نحوية مب و ة في   ا الشرح لسيبويه 
 وسأقوم بنقل الّنص الموجود في شرح السنن،وبعَد ا أرجُع  لى ،  وغير ما من أعالم النحو والل ةوا خ 
 . ،  ّم أعلُ  فيما بعد على  لك ستخرَج   ا الّرأي منهاالكتب؛

 النحو واللغة في شرح سنن أبي داود للعيني 
من خالل تص ح الباحث شرح العيني وجد مسائل نحوية ول وية وصرفية ك يرة، وسآخ  مسألتين؛ ليرى الباحُث 

في ة ُأخرى بيان توظيف علوم الل ة )لل ة  أو بعبار منهَج العينّي عّما يرد من شرح السنن، ومدى ا تمام العينّي بعلوم ا
 ؛ لتكون من صميم البحث ال ي يقوم به الباحث .جميع مستوياتها( على شرحه

كيف " بقوله :" اعلْم  ، حدي ًا عن اسم االست هام "تكشُف عند الحاجة(: أورد عند الحديث عند )كيف الالمسألة األولى
على كيف تبيع ا حمرين؟ وببدال االسم الّصريح منه، نحو: ه بال تأويل في قولهم:الجار علي " اسم، لدخولأّن " كيف

كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ولإلخبار به مع مباشرة ال عل في نحو: كيف كنت؟ فبابخبار به انت ت الحرفية، 
 وتستعمُل على وجهين: 

                                                 
 م(.2009م )رسالة ماجستير من الجامعة االسالمية ب زة، فلسطين،  عداد الطالب: عبد الهادي بر و  (1)
 م. 2008، 1تأليف سامي الجميلي، دار النشر العربي، بيروت، ط (2)
 بحث من اعداد محمد عبد القادر  نادي، اصدار: مركز وبحوث دراسات المدينة المنورة.  (3)
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جزومين، نحو: كيف تصنُع أصنُع. وال يجوز: أحد ما: أْن يكوَن شرًطا فيقتلي فعلين مت قي الل ظ والمعنى، غير م
 .(1)كيف تجلس أ  ُب، بات ا ، وال: كيف تجلْس أجلْس، بالجزم عند البصريين، خالفًا لقطرب
" كيف " ال ي  ا نا من ؟ ووال اني و و ال الب فيها: أْن تكوَن است هامًا عن الحال، نحو: كي زيٌد؟ يعني: ما حاله

 (2)القبيل ال اني ... " 
، وا شعار التي وأورد ا العيني لم ُتخّرج من قلبل وغيُر ا لم ُتعز  لى كتب النحو، أو الخالف الّنحوي و    المسائلُ     

 المحق ) خالد المصري( .
 المسألة ال انية:  كر عند الحديث عن التيمم ل ة أّنه "و و في الل ة: مطل  القصد. قال الشاعر:

 أريد الخياار أيهما يليني    (3)وال أدري   ا يممت أرلاً 
 (5)"(4)أم الشر ال ي  و يبت يني ه     اااااا أبت يار الااا ي أنااألخي أ         

،  لى غير  لك ي في ديوان وفي كتب الل ة والنحووالمحق  تركها دون تعلي  أو تخريج ، والبيتان  ما للم قب العبد  
 (6) من المسائل النحوية والل وية ....

 الثاني المبحث
 أواًل : المسائل النحوّية واللغوية عند سيبويه:

 سأقصر الحديث عن يراء سيبويه ،و لك عندما ينّص العيني  كر سيبويه صراحة .
...و" غ رانك " منصوب بإلمار:أطلُب وأسأُل غ رانك، كما : "عند الحديث عن "غ رانك" بقوله قال العيني 

ك ورحمتك. قلت: فعلى   ا التقدير يكون " غ رانك " م عواًل به، ال م عواًل تقول: ع وك ورحمتك، تريد:  ْب لي ع و 
مطلقًا، وقد ُ كر عن سيبويه أّنه من المصادر التي يعمل فيها ال عل ملمرًا، تقدير : اغ ر لنا غ رانك، فعلى   ا 

 .(7)يكون م عواًل مطلقًا، ويقال: معنا : أست  رك، فهو مصدر مولوع مولع الخبر"
" ُغْ راَن "؛  ّن بعَض العرب من المصادر والمجرى ال فى المعنى:" ونظير ُسْبحاَن اهلل فى البناء سيبويهقال 

 يقول: ُغْ راَنك ال ُكْ راَنك، يريد است  ارًا ال ُكْ رًا. وم ل   ا قوله جّل  ناؤ :
 
 

                                                 
 . 32، مبتكرات الاللي: 274، 272، م ن اللبيب: 84ش3، شرح الجمل: 104ش4، 12ش1ينظر شرح التسهيل:  (1)
 .63ش1ح سنن أبي داود: شر  (2)
 .  396ش1، ورواية المصدر ) وما ادري ا ا يمّمت وْجهًا( و و في الشعر والشعراء : 212في ديوان الم قب :ص (3)
ورواياااة العجاااز فاااي البيااات ال ااااني )أم الّشاااّر الااا ي ال  88ش11و ماااا فاااي  85ش11)أنااام(، خزاناااة ا دب:  37ش12البيتاااان ي: لساااان العااارب:  (4)

، 257ش2، التاا ييل والتكمياال: 55ش2، 155ش1، والبياات االول فااي شاارح التسااهيل:231ش1البيتااان بااال نساابة فااي معاااني القاارين لل ااراء يااأتليني(، و 
 .  28ش2البحر المحيط: 

 .  115ش2شرح سنن أبي داود :  (5)
 .84ش1للمزيد ينظر شرح سنن ابي دداود:  (6)
 . 110-109ش1شرح سنن أبي داود:  (7)



 هشام "محّمد عّواد " الشويكي                من آراِء سيبويِه واألخفِش  في شرِح ُسنِن  أبي داوَد للعينّي
 

 

ْجرًا مَّْحُجورًا﴾ راءَة من ا مر، ويبعَُّد عن ن سه أمرًا، فكأنه ، يريد به الب(2)، أي: حرامًا محرماً (1)﴿َوَيُقوُلوَن حل
ُم  لك َحرامًا محرَّما. وم ل  لك أْن يقوَل الرجُل لل : أَت عُل ك ا وك ا؟ فيقوُل:قال: ُأَحرَّ ْترا وبراءًة من رجلل حلجرًا، أي: سل

"  ا. فه ا َينتصب على  لمار ال عل، ولم ُيرلْد أن َيجعله مبتدأ خبر  بعد  وال مبنيًّا عل  .(3)ى اسم ملَمرا
 .(4)، أي :" َأيل اْغ لْر ُغْ َراَنَك"َمْن يعّد ا منصوبًة على المصدر ومنهم 
 :كر العيني في قول عائشة ا رلي اهلل عنها :" كانت يُد رسول اهلل الُيمنى لُطُهور  ، أّن سيبويه قال: "الطهور بال تح 

 .(5)يقع على الماء والمصدر معًا "
ما: " الطُّ ية في غريب الحديث البن ا  ير:، وقد جاء في كتاب النهاة في الكتابلم أجد     العبار  ُهور بلاللَّ

ي ُيَتَطهَُّر بلهل، كالَوُلوء والُوُلوء، والسَُّحور والسُُّحور. َوقَ التََّطهُّر، يَبَوْيهل:وبالَ تح الماُء الَّ ل الطَُّهور بلاْلَ ْتحل يَقع َعَلى  اَل سل
يُث بلَ ْتحل الطَّاءل َوَلماَها، والمراُد بلهلَما التََّطهُّر"اْلَماءل والمْصدَ   .(6)ر َمعًا، َفَعلى َ َ ا َيُجوُز َأْن يكوَن اْلَحدل

 .(7)" مع " اسم بدليل التنوين في قولك: معًا، ودخول الجار في قولك:   بت مْن معه، حكا  سيبويه ..." *
يَبَوْيهاْسم بلَدلليل ا قال ابن  شام :" )َمَع (   َكاَية سل ين فلي َقْولك َمًعا َودُخول اْلَجار فلي حل :   بت من َمَعه، َوقلَراَءة (8)لتَّْنول

يَنئل ا َباقلَية، وتسكين عينه ُلَ ة ُغْنما َوَربليَعة اَل َلُروَرة خالًفا لسيبويه، (9)َبعلهم: ﴿َ َ ا  كر من معي﴾ ، واسميتها حل
يَنئل ا  ْجَماع َمْرُدود " َوَقول الّنحاس  لنََّها حل  .(10)حرٌف بلاْبل

 .(11)وقال ابن مالك : "وزعم بعض النحويين أنها حرف   ا سكنت، وليس بصحيح"
 ولم َيعرف ا صمعيُّ فيها  ال (12)" زعم ابن سيد  أنه فارسّي ُمعّرب ُي كُر ويؤَنثقال العيني:" في َسراويل ،.

 التأنيث، 
 

                                                 
 .22: اآلية سورة ال رقان (1)
 .   38، الحللف يشرح ًابيات الجمل:218ش3المقتلب :  (2)
 .  325ش1الكتاب:  (3)
، ارتشااااف اللااارب : 186ش2، شااارح التساااهيل: 22، وينظااار: حاااروف المعااااني والصااا ات للزجااااجي: 234ش1التبياااان فاااي اعاااراب القااارين:  (4)
 .  1367ش3
 .  116ش1شرح سنن ابي دادود:  (5)
 ، لسان العرب  )ولأ(. 611ش2، ينظر: اس ار ال صيح للهروي: 147ش3الحديث واال ر: النهاية في غريب  (6)
 .  134ش1شرح سنن أبي دودا:  (7)
قاال سايبويه: " وسااألت الخليال عان معكاام وماع،  ي شايء نصاابتها؟ فقاال:  نهااا اساتعملت غيار ملااافة اسامًا كجمياع، ووقعاات نكارة، و لااك  (8)

 .  255ش2، ينظر: شرح ابيات سيبويه: 386ش3قولك: جاءا معًا " الكتاب: 
اْن َقْبلاي"، باالتنوين فاي "  4سورة االنبياء: اية  (9) ْكاٌر مل ُن َمعي و ل ) رسم المصحف: من(، قرأ يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف: "   ا ُ كٌر مل

اْن" . قااال ابان جنااي: "  ا ا احااد ماا ياادل علاى ان " مااع" اسام، و ااو دخاول " اان" عليهاا " المحتسااب:   كار" وكساار المايم ماان " مل ، ينظاار: 60ش2مل
 . 439، م ني اللبيب: 951ش 2، شرح الكافية الشافّية: 239ش 2شرح التسهيل: 

 .  714ش1، شرح التصريح على التوليح: 264ش 2، شرح االشموني: 306، ينظر: الجنى الداني: 439م ني اللبيب:  (10)
 .  951ش2شرح الكافية الشافية:  (11)
الت : " َقاَل أبو علي، السََّراويل فارسي معرب وال واحد له، قال سيبويه، َزَعم يوُنُس أنَّ من اْلَعرَب من يقُاول فاي َساراويل ُساَريَّيقال ابن سيدة (12)

 .  392ش1وَ للَك  َنهم   ا أراُدوا بها الجْمع َفلْيَس َلها واحٌد فب اْلَكالم ُكسارت َعلْيه َوال غْيُر َ للك..." ، المخصص: 
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سراويل جمع . وقد قيل:(1) ّنه لو كسر لم  يرجع  ال  لى ل ظ الواحد فترك؛ كّسر، وقال سيبويه: ال يُ وجمعه: سراويالت
: سراويل وسْروال (2)" للقزازالنون فيها بدل من الالم، وفي "الجامع واحد  سروالة، والسراوين: السراويل، زعم يعقوب أن

ا القول وعدم الصرف أقوى ،والعمل على   (3)و ي مصروفة من النكرة رويل  الث ل ات. وفي "الصحاح":وس
السراويل مؤن ة ال ُي كر ا أحٌد َعللمنا ، وبعُض العرب َيظّن السراويَل جماعًة، :(4)منه.وقال أبو حاتم السجستاني

 بالشين المعجمة. -وسمعُت من اَ عراب من َيقوُل: الّشْروال
عن الطين والوسخ، وغالب ما ُيلْبُسه  بُس فو  القما  كله؛  جل ح ظهقلت: الّشروال م ل السراويل، ولكنه ُيلْ 

 .(5) جل التشملير وحْ ظ القما ، والعجم تقول للسراويل شْلوار" المسافرون ؛
ْند  مصروفة فى النكَرة على  َ    ًدا، فهى عل يل َفَكاَن َيُقول فليَها: اْلَعَرب َيْجَعلَها َبعلهم َواحل َ ا قال المبرد :" َفَأما َسَراول

دَ ا سروالة، وينشدون: َعَلْيهل من اللؤم سروالة ...  اْلَمْ َ ب َومن  (7)"  (6)اْلَعَرب من َيَراَ ا جمعا َواحل
،":وفي تاج العروس)شرل( َي الشاْرواُل، بالَكْسرل : ل ْسَتانليُّ : قاَل الساجل ، وقاَل ابُن اَ ْنَبارليا ُب اللاسانل َأْ َمَلُه الَجْوَ رلّي، وصاحل

،ٌة فلي الساْرواُل َ  ، بالساينل ، قاَل:َ َكَ ا سَ لل َن اَ ْعرابل ْعُتُه مل يَّةل، َوُ َو اَل َيْعرلُفُه، فَحَكاُ . قلُت: و َي ُلَ ٌة مل َعُه بالَ ارلسل َكَأنَُّه َسمل
يٌَّة ُمْبَتَ َلٌة، ومنهْم َمْن َيقوُل: َشْلوار، وَيْ َتُح الشايَن"  .(8)َعاما

"و و الحرير  -سين المهملة، وفتح الياء يخر الحروف، وبعد ا راء مهملة ممدودةبكسر ال -قال العيني :قوله: " سيراء
 الصافي؛ فمعنا : رأى حلة حريرًا. 

 
 

                                                 
،  ال أنَّ ساراويل أشابه مان كالمهام ماا الينصارف فاي نكارة وال  (1) قال سيبويه: وأما سراويل فشيٌء واحد، و او أعجماي أعارب كماا أعارب اآلجارُّ

، 229ش3معرفة كما أشبه بّقم ال عل ولم يكن له نظير في ا سماء. فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما التصرف عناا  اسام رجال "، الكتااب:
 .  55ش3، التعليقة على كتاب سيبويه: 493ش3ه: ينظر: ن س

 ااا(، أمااام بالعربيااة، لااه )) كتاااب الجااامع(( فااي الل ااة يقااارب )) كتاااب 412 ااو محمااد باان جع اار القاازاز القيروانااي أبااو عبااد اهلل التميمااي ) ت  (2)
) مطبااوع(.. ينظاار: معجاام االدباااء:  التهاا يب((  بااي منصااور ا ز ااري رتبااة علااى حااروف المعجاام؛ وكتاااب مااا يجااوز للشاااعر منلاارورة الشااعر

 .  71ش1، ب ية الوعاة: 9ش4، وفيات االعيان: 105ش18
 الصحاح ) سرل(. (3)
(، ماان كبااار العلماااء بالل ااة والشااعر. ماان ا اال البصاارة كااان المباارد يااالزم القااراءة 248سااهل باان محمااد باان ع مااان الجشاامي السجسااتاني )ت  (4)

ط( و) ماااا تلحااان فياااه العاماااة( و )الشاااجر والنباااات( و )الطيااار( و )  -ط( و ) النخلاااة-ب ) المعمااارينعلياااه. لاااه نياااف و ال اااون كتاباااا، منهاااا كتاااا
، الق طاي: انباا  الارواة: 430ش2ط( و) المختصر( في النحو على ما  ب االخ ا  وسايبويه .... ينظار ابان خلكاان، وفياات االعياان: -االلداد

 .  58ش2
 .  72ش4، 221ش2عمدة القاري:  ، ينظر: العيني، شرح167ش3سنن ابي داود:  (5)
* فليساير  لمساتعطف* واللاؤم: الشاح -  ا صدر بيت من المتقارب ال يعلم قائله حتى   ب جماعة مان العلمااء الاى اناه مصانوع، وعجاز : (6)

مساتعمل و او ساروالة،  ودناءة االباء، وير : ملارع من الرقة، و ي انعطاف القلب. وقد أنشد   ا الشا د دلايال علاى أّن الساراويل جماع واحادة
، ابااان 1501ش3، شااارح الكافياااة الشاااافية: 151ش1، وشااارح ك ياااة ابااان الحاجاااب: 100ش4، 270ش1ينظااار الرلاااي، شااارح شاااافية ابااان الحاجاااب : 

 .  756ش2، تاج العروس )سرول(، اللمحة في شرح الملحة :221ش2منظور، لسان العرب )سرل(، شرح عمدة القاري: 
 .  1201ش4، توليح المقاصد: 141ش1رتشاف اللرب: ، ينظر: ا346ش3المقتلب:  (7)
 تاج العروس )شرل(، ولعل كالم السجستاني ) ابو حاتم( من كتابه ) ما تلحن فيها العامة(. (8)
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 .(3)ومتقني شيوخنا" (2): "لبطنا  على ابلافة عن ابن سراج(1)وقال ابن ُقرُقول

ى الص ة، وزعم بعلهم أّنه بدل ال . وروا  بعلهم بالتنوين عل(4)قلت: فحينئ  ينب ي أن ُيسقط التنويُن من " حلة"
َيراء" كناقة ُعَشراء(5)ص ة.وقال الخطابي : "لم يأت (7).قال ابن قرقول:" وأنكر  أبو َمْروان؛ ن سيبويه قال(6): " حلة سل

 .(9)"  (8)فعالء ص ة؛ لكّن اسمًا" 
وقد حكى  قال العيني:"و "الحَل "عند سيبويه: اسم للجمع؛ وليس يجمُع؛  ن " َفْعلة" ليست . مما يكسر على َفَعلل

: حْلقة الباب وحَلقته بإسكان الالم (12)اللحياني وغير . وقال (11). وأنكر ا ابن الّسّكيت(10)سيبويه في الحلقة فتح الالم
: َحْلقة القوم وَحَلقتهم. وحكى يونس عن أبي عمرو: " َحَلقة" في الواحد بالتحريك، والجمع (13)وفتحها. وقال كراع

َل " و"حلال "(14)". وقال الجو ري :الجمع "حَل  " على غير قياس""حلقات   (15). وقال كراع: الجمع "َحَل  " و"حل

                                                 
 اا(: عاالم بالحاديث، مان أدبااء ا نادلس. أصاله مان مولاع 569ابرا يم بن يوسف بن أد م الو راني الحمزي، ابو اساحا  ابان قرقاول ) ت  (1)

ى ) حمزة( بناحية المسيلة من عمل بجية، ومولد  بالمرية، وتوفي ب اس... له مطالع االنوار علاى صاحاح اآل اار ) مطباوع(. ينظار وفياات يسم
 .  81ش1، االعالم 109ش6، الوافي بالوفيات 19ش1االعيان 

ري االديب الشاعر، كاان عاالم االنادلس فاي وقتاه، روى  و ابن سراج ابن عبد اهلل، االمام أبو الحسين بن ابي مروان، النحوي الل وي االخبا (2)
(، " سااااير اعااااالم الناااابالء" 437) 359ش3عنااااه القالااااي عياااااض غياااار ، تااااوفي ساااانة  مااااان وخمساااامائة، ينظاااار ترجمتااااه فاااايش " كعجاااام ا دباااااء" 

 .  128ش15، " الوافي بالوفيات" 159ش35
 .  186ش2مطالع االنوار على صحاح اآل ار:  (3)
َيَرراَء" . -صلى اهلل عليه وسلم –وار " قول علي: " يتى  لي َرُسوُل اهلل في في مطالع االن (4)  ُحّلًة سل
ط( مجلاادان، فااي شاارح  - ااا( لااه: معااالم الساانن388ابااو سااليمان حمااد باان محمااد باان اباارا يم باان الخطاااب البسااتي المعااروف بالخطااابي ) ت  (5)

 .  273ش2، االعالم 127ش3، ش رات ال  ب: 208ش1ا عيان ط(... ينظر وفيات -سنن ابي داود ، و ) بيان اعجاز القرين
 .  43ش1، المنصف في التصريف168ش2ناقة عشراءش ملى على حملها عشرة أشهر، ينظر غريب الحديث  (6)
 .  363ش4ينظر الكتاب  (7)
 .  286ش2مطالع االنوار على صحاح اآل ار  (8)
 . 406 -405ش4شرح سنن أبي داود  (9)
" وقاااد قااالوا: َخلَاا  وَفللاااٌك،  اام قااالوا: َحْلقاااٌة وَفْلكااٌة، فخ َّ ااوا الواحاااد حيااث ألحقااو  الزياااادة وغيَّااروا المعنااى، كماااا فعلااوا  لااك فاااي  قااال ساايبويه : (10)

، أّنهام يقولاون: َحَلقاٌة" الكتااب "  كانات  . وقاال ايلاًا: " حلقاُة وحلاُ ، وفلكاٌة وفلاٌك، فلاو584ش3ابلافة، و  ا قليٌل. وزعم يوُنس عن أباي َعماروا
، ينظار شارح شاافية ابان الحاجاب 625ش3كسرت على حلقةا كما كسروا ظلماًة علاى ظلاام لام يا كرو ، فلايس فعاٌل مماا يكسار علياه فعلاٌة: الكتااب 

 . 168-167ش3
اَل "  صالح المنط   (11)  . 137قال ابن السكيت: " تقول:  ي َحْلَقُة الباب: وَحْلَقُة القوم، والجميع َحَل  وحل
ر... 220ْلحسن اللحياني َعلّي بن الُمَبارك َوقيل َعلّي بن َحازلم أُبو اْلحسن اللحياني ) ت أُبو ا (12)  ا(، أخ  َعناُه علاى اْلكَساائي لَاُه كتااب النَّاَوادل

 .  185ش2، ب ية الوعاة 143، مراتب النحويين 255ش2،  نبا  الرواة 265ش21ينظر الوافي بالوفيات 
 اا( عاالم بالعربياة مصاري. لقاب " كاراع النمال" لقصار ، 309زدي، أباو الحسان، الملقاب بااا ) كاراع النمال( ) ت علي بن الحسان الُهناائي ا  (13)

 .  333ش1، ب ية الوعاة  240ش2خ" وغير ما. ينظر انبا  الرواة  -أو لدمامته. له كتب، منها " المنلد" في الل ة، و " المنتخب المجرد
 الصحاح ) حل ( (14)
 . 414ش4ودو شرح سنن أبن دا (15)
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ب تح  -:" " الطرفاء "ا أنه أخ  ا من "طرفاء ال ابة "* فسر العيني عيدان منبر رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسّلم 
م ل قصبة  -ب تح الراء -البادية، واحد ا طرفةو ي ممدودة: شجر من شجر  -الطاء، وسكون الراء المهملتين

 (2): الّطرفاء واحٌد وجمٌع "(1)وقصباء. وقال سيبويه
، وبها ُسمي َطَرَفُة بن العبد. وقال سيبويه: الطَّْرفاُء -بالتحريك  -قال الصاغاني:" والطَّْرفاُء: شجر، الواحدة: َطَرَفٌة    

ءل َطَرَفٌة وَطْرفاءٌة، قال: و كر بعض الرواة أن جمع الطَّْرفاءل َطَرافا وفي واحد وجمع. قال الدينوري: واحدة الطَّْرفا
 (3)الحل اء َحاَلفل .... "

. و"الحل اء": نبٌت في الماء، ال واحد لا"طرفاء"، و"حل اء". قال سيبويه:       وقال ابن يعيُ  :" و"الطرفاء": شجٌر ُمرٌّ
ظ ُيستعمل للواحد والجمع، فإ ا أريد به الواحد، ُمّيز بالص ة على ما  كرنا. وقد "الطرفاء" واحٌد وجمٌع. يريد أن   ا الل 

 (4) كر بعلهم أّن واحد "طرفاء": "َطَرَفٌة" ب تح الراء، وك لك واحُد "الَقْصباء": "َقَصَبٌة"
، وواحد الَقْصباء وقال ابن يعي  ا أيًلا ا " وحكى أبو ع مان عن ا صمعّي أّنه قال: واحد الطرفاء َطَرَفةٌ       

َقَصَبٌة، وواحد الَحْل اء َحللَ ٌة، فه ا وحَد  مكسوُر العين، وليس الخالُف في تكسير ا وعدم تكسير ا،  ّنما َمْولُع 
الخالف أّن     ا سماء  ل  ي بمنزلة "القوم" و"اببل" ال واحَد لها من ل ظها، أو  ي بمنزلة الجاملل والباقلر في أّن 

  (5)من ل ظها، و و َجَمٌل، َوَبَقَرٌة "لها واحًدا 
وقال العيني في ت كير العدد وتأني ه في باب ما يجُب فيه الّزكاة :" قال سيبويه: يقول:  الث  ود؛ ّن ال ود مؤنث، 
وليس باسم ُكسر عليه م كر ، وقال أبو عبيد: ال ود ما بين سنتين  لى تسع و و مختص بابناث، وقال ا صمعي: 

 (6)ا بين ال الث  لى العشر ... " ال ود م
؛  ن ال ود أن ى وليس باسم كسر عليه"   (7)قال سيبويه :"  الُث َ ودا

بلل. فال ود بلَمْنزلَلة ا بلل وقال السيرافي :"  َ اَلث  ود يجوز َأن ُترليُد بلهن ُ ُكورا وتؤنث اللَّْ ظ َكَقْوللك: َ اَلث من اْبل ْبل
 (8)َواْل نم ." 

 (10)"   (9)ن سا و الُث َ ْودا    )لقد جاَر الزماُن على عيالي (  ال ُة أ

                                                 
 ، وفيه: " وطرفاء للجميع، وطرفاء واحدة" . 596ش3الكتاب  (1)
 .  416ش4شرح سنن أبي داود  (2)
 العباب الزاخر ) طرف( ، ينظر التاج العروس: )طرف(.  (3)
 .  338ش3شرح الم صل  (4)
 .  389ش3شرح الم صل  (5)
 العشرة. ، ال ود من اال بلمن ال ال ة اال 206ش6شرح سنن أب داود  (6)
 .  429ش2، ينظر االصول البن السراج 564ش3الكتاب  (7)
 ، لسان العرب )  ود(. 1999ش2، ينظر المخصص 25العدد في الل ة، ابن سيد   (8)
، والبيت مع بيت سااب  لاه، يتحادث فيهماا الشااعر 450ش2، شرح التصريح 635ش2، االنصاف 565ش3، والكتاب 333للحطيئة في ديوانه  (9)

 جه للس ر ، ومعه زوجته وابتته، وفي الطري  فقدا احد النو  في الطري .  عن خرو 
توسع المرادي في     المسالة بقوله: " اعتبار التانيث في واحد المعدود ان كان اسما في ل ظاه فتقاول: "  ال اة أشاخاص" قاصاد نساوة، و"  (10)

يتصال باالكالم ماا يقاوي المعناى أو يك ار قصاد المعناى...." ينظار   الث أعين" قاصاد رجاال؛  ن ل اظ شاخص ما كر ول اظ عاين مؤناث. ماا لام
 . 1320 -1319ش3توليح المقاصد 
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 اللة على   ا المعنى أنها "الواقعة تحدَث العيني عن معنى "  " وبّين َأّن سيبويه نّص على كونها للم اجأة ، وولع دل
 .(1)بعد بينا أو بينما"

نما ي ه م معنا ا عندما قال  عند الحديث عن "  ا" و " ْ " :" وبالّرجوع  لى كتاب سيبويه لم أجْد مصطلح الم اجأة ، وا 
وأما )  ا( فلما ُيستقبل من الد ر، وفيها مجازاٌة، و ي ظرف، وتكون للشيء توافقه في حالا أنت فيها، و لك قولك: 

 (2)  جاء زيد ....مررت فإ ا زيٌد قائٌم. وتكون    م لها أيلًا، وال يليها  ال ال عل الواجب، و لك قولك: بينما أنا ك لك  
 ثانًيا : من آراء األخفش في النحو 

َتَ كَُّر َأْو  كر العيني أّن لعّل لها معانا ، منها :"التعليل، أ بته جماعة، منهم ا خ  ، نحو: ﴿َفُقواَل َلُه َقْواًل لَّيانًا لََّعلَُّه يَ 
 (4)" (3)َيْخَشى﴾

" نحو قول الرجل ت سير اآلية الّسابقة بقوله :ل م ال عند وقد أشار ا خ    لى   ا المعنى تلميًحا من خال   
ْأُخُ  َأْجَرَك" أي: لصاحبه: "افَرْع َلَعلََّنا َنَتَ ّدى" والمعنى: "للَنَتَ ّدى" و"حّتى َنَتَ ّدَى". وتقول للرجل: "الْعَمْل َعَمَلَك َلَعلََّك تَ 

أّما غير م فقد ولعو ا على معنى الّرجاء ، ومنهم سيبويه ، قال ،(6)، و  ا المعنى   ب الكسائي وال راء (5)للَتْأُخَ   "
ى   ا معنى الّرجاء ، كَأّنه وُفسرت اآلية عل (7)في الكتاب :"وا  ا قلت " لعل " فأنت ترجو  أو تخافه في حال   اب "

كما ومبل كما من العلم"قال عتراًلا ، ولم يبدل ا ليه ا خ  ورد ابن مالك ما   ب ، وأ(8):"ا َ َبا أنتما فى َرجائكما وَطَمعل
 ، بل استدل مع اآلية بقول الشاعر :  لى ما   ب  ليه وا خ  

 " وقلتم لنا ُك ُّاااوا الحروب لعلنا نكف وو قتم لنا كل مو  
 (9)فلما ك  نا الحرب كانت عهوُدكم  كَلْمع َسَرابا في المال متأل  " 

 ا مة في ا صل: الجماعة. قال ا خ  :  و في الل ظ واحد، وفي و كر العيني في بيان معنى اُ مة قول ا خ ": 
 .(10)المعنى جمع، وكل جنسشفي الحيوان أمة"

ةَ (11)وق   كر ا خ   معنى ا مة في معاني القرين عند قوله تعالى : ﴿ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّةا﴾    : "ُيريُد "َأْ َل ُأمَّةا"؛  نَّ اُ مَّ
 :(12)ْيلًا ُل ة. قال الناب ةالطريقة. وا مَّة أَ 

                                                 
 .  8ش6شرح سنن ابي داود  (1)
 .232ش4الكتاب  (2)
 .  44طه  (3)
 .  4ش1شرح سنن ابي داود  (4)
 .  ، ولسان العرب ) علل( 316ش1، ينظر اولح المسالك االل ية ابن مالك 334ش2معاني القرين  (5)
 .  285ينظر، ابن  شام ، م ني اللبيب  (6)
 .  148ش2الكتاب  (7)
 .  110ش3، شرح الجمل 570 -569ش4، شرح الم صل 183ش4، ينظر المقتلب 331ش1ن سه (8)
ير ، ابان عاادل ، ت سا341ش1، القرطباي، ت ساير القرطباي 77ش1، والبيتان دون نسبه في ابن الشجري، امالي بن الشاجر 7ش2شرح التسهيل  (9)

 .  87ش1، الحمسة البصرية، صدر الدين البصري: 412ش1اللباب 
 .  266ش1سنن ابي داود  (10)
 .  110العمران  (11)
 ، لسان )امم( شمس العلوم، الحميري ) شبع(125ديوان الناب ة  (12)
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َك رليَبًة  َوَ ْل َيْأَ َمْن ُ و ُأمَّةا َوُ َو طائلُع "  (1)َحلْ ُت َفَلْم َأْتُرْك للَنْ سل
(3)وابن الّسراج (2) كر العيني   عراب النحاة في االسم المرفوع الواقع بعد "م  " أو"من  "، فقد بيّن أّن كاًل من المبرد 

، (4)لمتين مبتدأ ، وما بعد ما خبًرا ، و كر رأي ا خ   بقوله: "ظرفان مخبر بهما عما بعد ما "وال ارسي أعربوا الك
لى   ا   َب الّزجاج  .أْي أّن ما بعد م  ومن   ما مبتدأ لشبه الجملة ، و  ا خالف لما   ب  ليه البصريون (5)وا 

السم بعد ما ارت ع بتقدير فعل مح وف. و  ب أبو والكوفيون ،فقد "  ب الكوفيون  لى أن "م "، و "من "   ا ارت ع ا
زكريا يحيى بن زياد الَ رَّاء  لى أنه يرت ع بتقدير مبتدأ مح وف. و  ب البصريون  لى أنهما يكونان اسمين مبتدأين، 

ْينل فيكون ما بعد ما مجروًرا بهما..."   .(6)ويرت ع ما بعد ما  نه خبر عنهما، ويكونان حرفين َجارَّ
 العيني عن حيث من كونها تدل على المكان ات اًقا ، وبّين أّن ا خ   قال : " وقد ترد للزمان ، و ا  نا ) من تحّدث

 . (7)الحديث : حيث شاء( للزمان "
ُر َحْيُث َأَتى﴾ ، وفي حرف ابنل مسعود (8)و  ا ما ولحه ا خ   في معاني القرين عند قوله تعالى : ﴿وال ُي لُح السَّاحل

ْن َحْيُث ال َتْعَلم" (9)َتى{}أْيَن أَ  ْئُتَك من أْيَن ال َتْعَلم" و"مل  .(10)وتقول العرب: "جل
ابعراب المشهور من كونها  ( الواردة في أسلوب التعجب ، في م ل : " ما َأحسَن زيًدا " خالفأعرب ا خ   )ما

 خ  : " ما " في ا صل موصولة، ، وقد  كر العيني رأي ا خ   في   ا ا سلوب: "وقال امبتدأ، وما بعد ا خبر
والجملة بعد  صلة له، والخبر مح وف، فأصله: ال ي َحسََّن زيًدا شيٌء. وقال الكوفيون: " ما " است هامية في ا صل، 

يء َحسَّن زيًدا "   .(11)وما بعد  الخبر، فأصله: أي شل
ُظُكْم بلهل﴾ وقد تحدث ا خ   عن     المسألَة عند قوله تعالى : ﴿ لنَّ اللََّه نل  ا َيعل مَّ فقال :" ...وم ل "ما َأْحَسَن  (12)عل

زيدا" )ما(  ا  نا وحد ا اسم وقوله "اني مما ان اصنع ك ا وك ا" )ما(  ا  نا وحد ا اسم كأنه قال: " ّني ملن ا مر" 

                                                 
 . 229ش1معاني القرين  (1)
 .  143ش4، 31ش3ينظر: المقتلب  (2)
 .  127ش2ينظر ، االصول  (3)
 .  82ش2داود  سنن أبي (4)
النحااة لهاام فااي  اا   المسااألة اربعااة ماا ا ب خالصااتها: أن ماا  أو مناا  مبتادأ ومااا بعااد ما خباار، وال اااني بااالعكس: لكونهمااا ظرفااًا شاابه جملااة ،  (5)

بماان علاال وال الااث انهمااا ظرفااان. ومااا بعااد ما فاعاال لكااان التامااة، والرابعااة أّن مناا  مكونااة ماان ) ماان( واالساام الاا ي يليهااا اساام موصااول مجاارور 
غلةطيىء، واالسم المرفوع بعاد ما خبار لمبتادأ محا وف، ولكال مان  ا   الما ا ب ادلتهاا و اعالمهاا ، ال يتساع المجاال لبساطها ، ينظار التا ييل 

 .  20ش2، شرح التصريح: 53ش3، اولح المسالك 501-305-304، الجن الداني 51ش3والتكميل 
 .  1750ش4، ارتشاف اللرب 369، اللباب في علل البناء واالعراب 323ش1 ، ينظر ن سه316ش1االنصاف في مسائل الخالف  (6)
 .  333ش2شرح سنن أبي داود  (7)
 .  69سورة طه  (8)
 .  243ش6ينظر البحر المحيط  (9)
 . 444ش2معاني القرين  (10)
 .365ش2شرح سنن أبي داود  (11)
 .58سورة النساء  (12)
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 ي استوقَد نارًا َألاَءْت ما حوَلُه   َب اهلل أو "مْن َأْمري صنيعي ك ا وك ا" ومما جاء على المعنى قوله : ﴿َكَم لل ال
 (2)الن "ال ي" يكون للجميع ... "  (1)بنورل لم﴾
    بعض من يراء سيبويه وا خ   عرلها العيني في شرحه لسنن أبي داود ، رجعُت فيها  لى مصادر ا التي      

لدراسات أوسع في مجال الموازنة عند العينّي في لم يرجع فيها محق  الّشرح  ليها ،وأتوقع من     الدراسة أْن ت تح 
شرحه لصحيح البخاري وسنن أبي داود ، ولعّل في قابل ا يام أْن أقوم بتحقي      الكتاب من الجانب الل وي 

 والنحوي والّصرفي وعزو ما فيه من يراء في     الجوانب  لى قائليها .
 نتائج البحث :

، لى كتابي سيبويه وا خ   )الكتاب، فرجع    العيني من يراء سيبويه وا خ   كر  قام الباحث بعمل موازنة بين ما* 
ّنما  كرت في كتب القدامى م ل كتب ابن لم أع ر عليها في   ين الكتابين ومعاني القرين( ، وبعض اآلراء ، وا 

 مالك و ابن  شام وكتب المتأخرين .
، و  ا بحد  اته مسائل النحوية والصرفية والل ويةيًرا من المن خالل اّطالعي على شرح سنن أبي داود وجدُت ك * 

 . (3)،ال سيما ابن ت ري برديي  و  ا ما أكد  ممن ترجم للعينييعد مجااًل خصًبا في الدرس النحوي والصرف
نما يكت ي محققو ا تحتاج كتب شروح الحديث والسنن  لى تحقي *  ا  ا غالًبا ودراسة  في مجال العلوم الل وية، وا 

 بالتركيز على العلوم الّشرعية من حديث وفقه وت سير .
، شرح سنن أبي داود ،فهو يحتاج  لى الدراسة أشمل في مجال ي جزٌء من دراسة أوسع له ا الشرحدراسة الباحُث  * 

علوم الل ة من نحو وصرف ول ة ... ويتمنى الباحث أْن يقوَم  و أو غير  في دراسة   ا الكتاب في المجال 
  ي  كر  .ال

، يرى طالب العربية منهج علماء العربية دراسة تطبيقية في علوم العربّية  ّن م ل     الدراسة ت تُح أفاًقا جديدة في* 
و  ا يساعد على دراسة   ا   –صلى اهلل عليه وسّلم  –في الدرس النحوي وغير  في شرح أحاديث الرسول

 .المنهج
، مدرسًة على أخرى من مدارس النحاةداود وجَد الباحُث أّن العينّي لم يؤيد من خالل اّطالعي على شرح سنن أبي * 

 .ة أو كوفّية دون أْن ي كر أدلتها، وقد ي كر يراء مدرسة من بصريّ  ّنه كان ينحاز  لى الدليل وقوتهبل 
 مراجع البحث 

مان أحمد، مكتبة الخانجي ا  ا(، تحقي : رجب ع 745ارتشاف اللرب من لسان العرب، َأبو حيَّاان ا ندلسي)ت * 
 م.1998 ا ش 1418، 1القا رة ، ط* 

 ا( تحقي  أحمد شاكر وعبد السالم  ارون، دار المعارف 244يعقوب بن  سح  بن الساكيت )ت  صالح المنط ،* 
 م . 1956، 2بمصر، ط

                                                 
 .17سورة البقرة  (1)
   .39ش1معاني القران  (2)
 : " كان بارعًا في عدة علوم، عالمًا بال قه واالصول والنحو والتصريف والل ة".353ش8قال عنه في المنهل الصافي  (3)
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،  :عبد الحسين ال تليّ  ا ( تحقي316) ت ن سهل الب دادّي، ابن الّسراج ،، أبو بكر محمد باُ صول في الّنحو* 
 م .1985 ا ا 1405،  1مؤسسة الرسالة ا بيروت ، ط

،  ا (، تحقي : محمد أبو ال لل  برا يم624، أبو الحسن علي بن يوسف القط ي )ت  نبا  الرواة على أنبا  الرواة* 
 م .1986 ا ا 1406،  1دار ال كر العربي ا بيروت ، ط

حمن بن محمد بن عبيد اهلل ا نصاري، أبو البركات، كمال الدين بن ، عبد الر ابنصاف في مسائل الخالف* 
 .م2002 ا ا 1424، المكتبة العصرّية ا بيروت ،  ا (577ا نباري،  ) ت 

تعلي  محمَّد محيي الدين  ا(،761، أبو محمد عبد اهلل بن  شام اَ نصاري )ت أولح المسالك  لى أل ية ابن مالك* 
 م.1984 اش  1394، 6ال كر،ط  دار بيروت: عبد الحميد،

اا 1416 اا و1410، 1، ط اا( ، تحقي  محمد عوض القوزي377، أبو علي ال ارسي) التعليقة على كتاب سيبويه* 
 . 1996م و 1990

شرح وتحقي  عبد  (، ا 749توليح المقاصد والمسالك في شرح أل ية ابن مالك، الحسن بن قاسم المرادي ) * 
 م.2008 ا ا 1428، 1دار ال كر العربي،طالرحمن علي سليمان، 

ا بد الموجود ،دار الكتب العلميَّة ا(، دراسة وتحقي  عادل َأحمد ع745، َأبو حيَّاان ا ندلسي)ت البحر المحيط* 
 م.1993 ا ش1413، 1بيروت  ط

 لل محمَّد أبو ال ا(، تحقي  911، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي )تلوعاة في طبقات الل ويين والنحاةب ية ا* 
 م.1979 ا ا 1399ا 2ا ط برا يم ا دار ال كرا بيروت 

 ا (، تحقي  أيمن أبو صالح، دار الكتب العلمّية 855) ت البناية شرح الهداية، بدر الدين، محمود بن أحمد العيني* 
 م . 2000، ا بيروت

، تحقي  علي محمد البجاوي ا طبع  ا( 616)ت ، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري التبيان في  عراب القرين* 
 بدار  حياء الكتب العربية ا القا رة . 

حسن  نداوي، دار  ا(، تحقي :745، َأبو حيَّاان ا ندلسي)ت ل في شرح كتاب التسهيل البن مالكالت ييل والتكمي* 
 م . 1998، 1، ط القلم ا دمش 

، بيروت:دار اآلفاا   ا(، تحقي  فخر الدين قباوة 749) الُمرادي سن بن قاسم، الحالجنى الداني في حروف المعاني* 
 م.1983 اش1403،  2ط الجديدة ،

(، تحقي : مصط ى  ا521ت )بن محمد بن السيد الَبطْيلوسّي  ، أبو محمد عبد اهللالحلل في شرح أبيات الجمل* 
 م1979،  1القا رة ، ط مام، مكتبة المتنبي اا 

ه( تحقي  وشرح عبد الّسالم 1093لسان العرب ، عبد القادر بن عمر الب دادّي ) ت  خزانة ا دب ولب لباب* 
 م1989 ا ا  1409،  2محّمد  ارون، مكتبة الخانجّي ا القا رة ، ط

، ية، دار الرسالة العالم ا(، تحقي :شعيب ا رنؤوط275، سليمان بن ا شعث ا زدي )ت سنن أبي داود، داود* 
 م . 2009، 1ط

، دار  ا (، تحقي  فهيم محمد شلتوت855) ت ف المهند في سيرة الملك المؤيد، محمود بن أحمد العينيسيال* 
 م . 1998الكتب المصرية ، 



 هشام "محّمد عّواد " الشويكي                من آراِء سيبويِه واألخفِش  في شرِح ُسنِن  أبي داوَد للعينّي
 

 

، تحقي  ياسين محمد  ا(385شرح َأبيات  صالح المنط ، َأبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد اهلل السيرافي )ت* 
 م. 1992 ا ا 1412، 1بي  ، طالسواس مطبوعات مركز جمعة الماجد للتراث بد

،  ا(دار الكتب العلمّية ا بيروت900شرح ا شموني على أل ّية ابن مالك،علي بن محمد بن عيسى ا شموني) ت * 
 م.1998 ا ا 1419،  1ط

، تحقي : عبد  ا (672شرح الّتسهيل ، جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجّيانّي ا ندلسّي ) ت * 
 م .1990 ا ا 1410حمن الّسيد ومحمد بدوي المختون ، دار  جر للطباعة والنشر ا القا رة ، الرّ 

، دار الكتب  ا (، عداد محمد  باسل عبود 905شرح التَّصريح على التَّوليح،خالد بن عبد اهلل ا ز ري ) ت* 
 م . 2000العلمية ا بيروت ، 

 ا(، تحقي  صاحب أبو 669علي بن عص ور ابشبيلي )ت ، أبو الحسن شرح جمال الزجاجي)الشرح الكبير(* 
 م .  1982 ا ا 1402ا ب داد ، .جناح

 ا (، تحقي  خالد بن  برا يم المصري، مكتب الرشد 855، محمود بن أحمد العيني ) ت شرح سنن أبي داود* 
 م .1999، 1، ط الرياض

 ا(، ، تحقي  محمد محيى الدين عبد الحميد، 769،عبد اهلل بهاء الدين بن عبد اهلل بن عقيل )تشرح ابن عقيل* 
 م. 1999 ا ا 1420دار التراث ا القا رة،

 ا (، تحقي : 672شرح الكافّية الشافّية، جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجّيانّي ا ندلسّي ) ت * 
 م. 1982 ا ا 1402،  1عبد المنعم  ريدي ا دار المأمون للتراث ا جدة ، ط

تحقي   ميل بديع ، بيروت ، دار   ا (642شرح الم صل للّزمخشري، موف  الدين أبو البقاء يعي  بن علي ) ت * 
 م . 2001،  1الكتب العلمّية ، ط

 ا ( ا دار مكتبة الحياة 902الّلوء الالمع   ل القرن التّاسع ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الّسخاوّي  ) ت * 
 . تا بيرو 

ه(،حق  852الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو ال لل العسقالني الشافعي ) ت فتح * 
  ا.1416أصولها: الشيخ عبد العزيز بن باز، دار ال كر ا بيروت ، 

ا الهيئة  عبد السالم محمد  ارون ا(، تحقي   180، أبو بشر عمرو بن ع مان بن قنبر)ت الكتاب) كتاب سيبويه(* 
 م. 1977،  2، طية العامة للكتابالمصر 

،تحقي  غازي مختار  ا( 616، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري )ت اللباب في علل البناء وابعراب* 
 م. 1995ا   1دار ال كر المعاصر ا بيروت ،ودار ال كر ا دمش  ا ط. ليماتط

لّي الحنبلي المعروف بابن عادل لدين عمر بن عاللباب في علوم الكتاب ) ت سير ابن عادل( ،أبو ح ص سراج ا* 
ا ي محمد معوض، دار الكتب العلمّية ا ( ، تحقي  : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عل775ت )

  .م1998 ا ا 1419،  1بيروت  ط
  ا ( ، دار صادر ا بيروت.711لسان العرب ، أبو ال لل محّمد بن مكرم بن منظور ابفريقّي ) ت * 
 ا ( ، دار الرشد ا 1354بتكرات الآللئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، عبد الرحمن البوصيري )ت م* 

 م . 2005الرياض ، 



 2015/ايلول / العدد الثالث/ 22ة التربية للعلوم االنسانية // المجلد مجلة العلوم االنسانية /كلي

المحتسب في تبيين وجو  شوا  القراءات وابيلاح عنها ، ابن جنّي ، أبو ال تح ع مان بن جني الموصلي )ت * 
 م .1999 - ا1420ئون ابسالمية ،  المجلس ا على للش- ا(  وزارة ا وقاف392

 ا( ، تحقي  لجنة  لحياء التراث العربي في دار اآلفا  458المخصص، َأبو الحسن ابن سيد ، اَ ندلسي )ت * 
 الجديدة ا بيروت.

ني المعروف ، أبو  سح   برا يم بن يوسف بن  برا يم الحمزي الو رامطالع ا نوار على صحاح اآل ار، ابن قرقول* 
 ا ا 1433، 1، طلمي، وزارة ا وقاف في دولة قطر، تحقي  دار ال الح للبحث الع ا (569)ت ن قرقولباب

 م 2012
 م 1980،  2، ط ا (، عالم الكتب ا بيروت207، أبو زكريا يحيى بن زياد ال راء ) ت معاني القرين* 
، 1القا رة ، ط ي،ة، مكتبة الخانج دى محمود  قراع تحقي : ا (، 215، أبو الحسن ا خ   ) ت معاني القرين* 

 م .1990 ا ا 1411
 ا ( تحقي  محمد حسن 855) ت في شرح أسامي رجال معاني اآل ار، محمود بن أحمد العيني  م اني ا خيار* 

 . م20006، 1، طيل، دار الكتب العلمّية ، بيروتمحمد حسن  سماع
 ا(، تحقي  مازن المبارك 761 شام اَ نصاري )ت  م ني اللبيب عن كتب اَ عاريب، أبو محمد عبد اهلل بن* 

 م.1979،  3،ومحمد علي حمد اهلل ا دار ال كر ا بيروت ا  ط
،  ا(855) ت ا ل ية ) شرح الشوا د الكبرى (، محمود بن أحمد العيني المقاصد الّنحوية في شرح شوا د شروح* 

 م . 2005،  1تحقي  باسل عبود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
، طبع المجلس ا على عليمة ا ( تحقي :عبد الخال  285المقتلب، َأبو العباس محّماد بن يزيد المبارد) ت * 

  ا .1388للشؤون ابسالمية ا القا رة ا 
،ت محمد   ا(874يوسف بن ت ري بردي  أبو المحاسن، جمال الدين )ت المنهل الّصافي المستوفى بعد الوافي، * 

 م .1984يئة العامة للكتاب ، محمد أمين ،اله
ا حرر  فليب حتي ، المكتبة العربية ا(،911نظم العقيان في أعّيان ا عيان ، السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين)ت* 

 م .1927بيروت اا 
( تحقي  واعتناء َأحمد اَ رنأووط وتركي  ا764ت الدين بن خليل بن أيبك الص دي ) الوافي بالوفيات، صالح* 

 م.2000 ا ا1420، 1بيروت،ط،دار  حياء التراث العربي ا  ط ىمص
، مجلة ( تحقي : كرم محمد زرندح ا855ت ، محمود بن أحمد العيني )وسائل التعريف في مسائل التصريف* 

 م . 2007، المجلد الخامس عشر، العدد ال انيالجامعة ابسالمّية ا غزة ، 
، مجلة ، تحقي : محمود محمد العامودي( ا855ت بن أحمد العيني ) سائل ال ئة في شرح العوامل المئة، محمودو * 

 . م1997الجامعة ابسالمّية ا غزة ، المجلد الخامس، العدد ال اني، 
، ا بيروت، دار صادر(، تحقي : حسان عّباس ا681، شمس الدين أحمد بن محمد )ت عيان، ابن خلكانوفيات ا * 

 م . 1977 ا ا 1397
 


